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Pallereoler fra Flextek
– systemet for fagfolk der lægger vægt på kvalitet, styrke og sikkerhed.
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Stige–bjælke konstruktion 
– her vist med 50 mm  justerbare bjælker – giver max. 
stivhed – både i  længde og dybderetning.
Fremstilles for alle aktuelle belastninger.
Stiger: Rulformes fra 80-140 mm i godstykkelse 2,5-3,5.
Bjælker: Se nedenstående.
Bemærk systemets mange bukninger samt den  specielt 
udformede fodplade som er medvirkende til systemets 
stabilitet og styrke.

Bjælker
leveres i lukket kasse –  profi l – 
lette at mærke – støvvenlige 
– med lav byggehøjde i forhold 
til belastningsevnen .
Leveres i længder op til 4500 mm
Profi ldimension: H. 70-150 mm
B. 40-60 mm

Bjælker kan leveres med en hylde-
holder, rullet på profi lets bagside 
– passer til 38 mm spånplade.

Stige–bjælke  konstruktion 
– her vist med 100 mm justerbare bjælker – giver max. 
stivhed – både i længde og dybderetning.
Fremstilles for alle aktuelle belastninger.
Stiger: rulformes fra 80-140 mm i godstykkelse 2,5-3,5 mm
Bjælker: Se nedenstående.



8

Reolen er testet og godkendt af det uvildige testcenter TNO. Systemet indfrier alle krav og sikkerhedsregulativer indenfor EU.

Standard pallereol
- Stabilitet, styrke og sikkerhed i top
- Finish: pulverlak
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Komplette stiger 
Blå pulverlak – dybde 1100 mm
 
 Højde Type Lastklasse
 2100  807020  6500 kg
 2400  807020  6500 kg
 2700  807020  5300 kg
 2700  807020 6500 kg
 3000  807020  7900 kg
 3500  807020  5300 kg
 3500  807020  7900 kg
 4000 1007020  9900 kg
 4000 1007020  12300 kg
 5000 1007020  9900 kg
 5000 1007020 12300 kg
 5000 1007020 14800 kg
 6000 1007020 18500 kg

Bærebjælker
Orange pulverlak inkl. sikringssplitter

Længde Profi ltype Profi lhøjde Pallelast
 957 mm 704015  70 1 x 2000 kg
 1857 mm 904015  90 2 x 1500 kg
 1857 mm 904015N  90 2 x 1500 kg
 2257 mm 904015  90 3 x 750 kg
 2757 mm 904015  90 3 x 515 kg
 2757 mm 1304015 130 3 x 1100 kg
 2757 mm 904015N  90 3 x 515 kg

Aflastningsjern Spånplade

Stålhylde Palleudtræk

Pallereoler – Lagerførte standarddetaljer
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Pallereoler 
- er ofte løsningen ved lagring af special emner.
Med vort store program kan vi konstruere reoler til alle behov.


